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Θέμα: Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2016 - 16.05.2016
Η Petrolina (Holdings) Public Ltd (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
της Εταιρείας και των εξηρτημένων της εταιρειών (το «Συγκρότημα») για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 16 Μαΐου 2016. Η Ενδιάμεση Κατάσταση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)/2007) και δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν παρουσίασαν οποιανδήποτε μεταβολή από το
προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνουν την εισαγωγή και εμπορία ελαφρών και βαρέων
προϊόντων πετρελαίου, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών καθώς και τον ανεφοδιασμό
αεροσκαφών.
Τα πιο ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές που έλαβαν χώραν κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και ο
αντίκτυπός τους, όπου εφαρμόζεται, στις οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται πιο κάτω:
i.

Οι εργασίες ανέγερσης τριών νέων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών συνολικής
χωρητικότητας 6.000m3 και συναφών εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης ανεφοδιαστικών
βυτιοφόρων οχημάτων εντός των ορίων του νέου αεροδρομίου Λάρνακας οι οποίες ξεκίνησαν
το Σεπτέμβριο του 2015 συνεχίζονται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον
Οκτώβριο του 2016.

ii.

Τον Ιανουάριο του 2016, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στην οποία προσέφυγε η
κοινοπραξία Zenon Consortium με σκοπό την ακύρωση της απόφασης που έλαβε το
Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2015 για τερματισμό των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Κυβέρνησης και κοινοπραξίας με σκοπό την κατασκευή του έργου ανάπτυξης και διαχείρισης
του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, απέρριψε την προσφυγή. H κοινοπραξία Zenon
Consortium έχει προσβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο την πιο πάνω απόφαση της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.
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iii.

Τον Φεβρουάριο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδεδεμένης εταιρείας Superlube
Ltd αποφάσισε τον τερματισμό των εργασιών και διάλυση της εταιρείας ως επακόλουθο του
διατάγματος τερματισμού της άδειας λειτουργίας στο συγκεκριμένο χώρο στη Λάρνακα. Το
διάταγμα εκδόθηκε από τον Δήμο Λάρνακας ως αρμόδια πολεοδομική αρχή και επικυρώθηκε
από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η Εταιρεία έχει δεχθεί πρόταση για πώληση των μετοχών που
κατέχει στην Superlube Ltd στη δίκαιη τους αξία και την οποία στο παρόν στάδιο αξιολογεί.
Σημειώνεται ότι η Superlube Ltd, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35%, μέχρι
σήμερα δραστηριοποιούνταν στον τομέα παραγωγής / ανάμειξης λιπαντικών και κάλυπτε
μέρος των αναγκών της Εταιρείας σε λιπαντικά. Από τούδε και στο εξής, η Εταιρεία θα
καλύπτει την ολότητα των αναγκών της σε λιπαντικά με απ’ ευθείας εισαγωγές από την ENI
S.p.A. Ιταλίας.

iv.

Στα πλαίσια εφαρμογής του στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης και αναβάθμισης του
δικτύου πρατηρίων, η Εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανέγερση ενός νέου πρατηρίου στη
Χοιροκοιτία σε τεμάχιο απέναντι από υφιστάμενο πρατήριο το οποίο, με τη λειτουργία του
νέου πρατηρίου, έχει κλείσει και κατεδαφισθεί. Επιπρόσθετα, έχει αρχίσει η πλήρης
αναδόμηση ενός πρατηρίου στις Κυβίδες, Λεμεσός, καθώς επίσης και η αναβάθμιση ενός
υφιστάμενου πρατηρίου στη Λεωφόρο Λεμεσού, στη Λευκωσία. Η ανέγερση των νέων
πρατηρίων γίνεται με βάση τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε θέματα ασφάλειας,
περιβάλλοντος, λειτουργικότητας και εμφάνισης. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει πρόσφατα
αναλάβει τη διαχείριση ακόμη ενός πρατηρίου της στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στο Παραλίμνι.
Επιπλέον, συνεχίζονται οι προωθητικές ενέργειες μέσω του δικτύου πρατηρίων με βάση το
ετήσιο εταιρικό πρόγραμμα προώθησης και διαφήμισης.

v.

Τα αποτελέσματα στην υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2015, κυρίως λόγω αυξημένου μεικτού κέρδους. Πιο συγκεκριμένα, τα
αποτελέσματα του τριμήνου που έληξε στις 31.03.2016, συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα του
αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, παρουσιάζονται ως ακολούθως:
 Ο συνολικός κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες
εταιρείες πετρελαιοειδών, ανήλθε στα €96,0εκ. έναντι €90,1εκ.
 Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε στα €84,8εκ. από €81,9εκ. με αποτέλεσμα το μεικτό
κέρδος να αυξηθεί στα €11,2εκ. έναντι €8,2εκ.
 Tο κέρδος από εργασίες ανήλθε στα €2,8εκ. σε σχέση με €1,3εκ. ενώ οι συνδεδεμένες
εταιρείες είχαν αρνητική επίδραση ύψους €103χιλ. έναντι μεριδίου ζημιάς €245χιλ.
 Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα €2,7εκ. έναντι €1,1εκ., ενώ το κέρδος μετά
τη φορολογία ανήλθε στα €2,3εκ. έναντι €0,9εκ.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη στην εμπορία πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά
μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής
Κοιν.
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